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FORSØMMELIGHED* (NEGLIGENCE) 

Læsning af dette hæfte vil inshaAllah  ��0�&�� ��1�, have dyb indflydelse på 
dit hjerte. 

en Hellige Profet sallallahu alayhi wasallam udtalte: “O 

folk! Den som sender durood (velsignelser) på mig i 

overflod, vil få hurtigt befrielse fra regnskab og straf på 

Dommedagen.” (Firdous-ur-akbar, V5, S.375, Hadith 8210, Dar-ul-

Kutubul Arabiy Beirut) 

 � � � �2	+  �3���4� ��	   	     $  ع� � �� �2 �
����� �5   ع� � �6����7 

GULD BLOKKEN 

Der siges, at en from person engang kom i besiddelse af en 

guld-blok. Han glemte alt i kærlighed til verdslig velstand og 

brugte hele natten på at planlægge, hvad han ville gøre med sin 

nyfundne skat, han fantaserede om dejlig mad, flot tøj og 

tjeneste folk i massevis. Denne nat drømte og fantaserede han 

                                                 
*
 Denne tale blev holdt på sidste dagen af ’3-dags sunnah inspireret 

forsamlingen’ afholdt af Dawat-e-islami i Ahmadabad i Indien den 28.-30. 
Rajab-ul-murajjab (28.-30. december 1997) - Ubaid Raza Ibn Attar. 

D



FORSØMMELIGHED (NEGLIGENCE) 

2 

om det luksuriøse liv og glemte alt om Allah  ��0�&�� ��1�,. Da han 

næste morgen i sine egne tanker gik forbi en begravelsesplads, 

så han, at en mand brugte en grav til at lave sten. Dette 

chokerede ham og løftede sløret af forsømmelighed fra hans 

øjne. Han græd og tænkte ved sig selv, “Hvis folk bruger min 

grav til at lave mursten på, efter min død. Mine flotte huse, mit 

smukke tøj alt vil forblive på jorden. At falde for et guld klump 

vil kun lede til fordærv og et liv i negligering. Hvis jeg skal 

falde for noget må det nødvendigvis være Allah  ��0�&�� ��1�,. Han 

forlod guldet og levede sit liv i fromhed. 

ÅRSAGER TIL NEGLIGENCE 

Mine kære Islami brødre! Chancen for at blive forsømmende 

stiger, når vi befinder os i verdslig velstand. Man skal undgå at 

blive offer for negligering, for det trækker en væk fra Allah 

 ��0�&�� ��1�,. God handel er en gave, rigdom er en gave, et storslået 

hus er en gave, et transportmiddel er en gave, børn er en gave. 

Det at lade sig optage af de verdslige gaver er negligering.  

Sura Al-Munaafiqoon 63, Ayah 9: 

 � 8� � ��9� �8	 �� � ۡ8 �; � 	  �' ۡ+�<�# %ۡ �= �>ۡ��7  �? 	 �	 �+#ۡ	  �@�� %ۡ �=� � �	 � ��ۡ 'ۡ�, %ۡ �A��   ��Aۡ�*	 � BC ۚ  'ۡ�# ��  
 ��8 � * 0ۡ��Eۡ �-  �F� � �� �� ٓ � � �F�Iٕ   �% �J	 � Kۡ ۡ� �� �� �L   

OVERSÆTTELSE: 

Oh I der tror! Lad ikke jeres rigdomme eller jeres børn 

distrahere jer fra at tænke på Allah  ��0�&�� ��1�,, De der gør dette, er 

de fortabte. 
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Der er en lektie at lære i dette vers, specielt for brødre der er 

inviteret til godhed og kaldt til bøn og svarer: “Jeg arbejder, er 

det ikke en dydig handling at brødføde sin familie, når jeg har 

tid, vil jeg slutte mig til dig i Masjid” Negligence får en til at 

komme med udtalelser som disse. 

	+�� � �2  �3���4� ��	   	     $  ع� � �� �2 �
����� �5   ع� � �6����7 
DØD MANDS GRÅD ER TIL INGEN NYTTE 

Folk der kun tænker på at forøge deres rigdom, og rejser fra 

land til land for at opnå dette og forsømmer at komme til 

masjid, spilder store summer på indretning og tøver med at 

give bare lidt i Allah  ��0�&�� ��1�, navn og bruger alle tricks til at 

komme til penge og skænker ikke gode handlinger en tanke, 

disse må vågne op før døden kommer til dem. Og trækker dem 

væk fra deres komfortable senge i deres belyste værelser til den 

mørke grav fuld af insekter og edderkopper og forlader dem 

skrigende, ” Oh Allah  ��0�&�� ��1�,, send mig tilbage i verden så jeg 

kan tilbede dig, send mig tilbage, jeg vil bruge min rigdom i 

din vej, jeg vil bede alle mine bønner i Jama’a (forsamling), jeg 

vil ikke forsømme tahajjud-bønnen, jeg vil gro skæg og lokker, 

jeg vil gå med Imaama på mit hoved. Oh Allah  ��0�&�� ��1�, send mig 

tilbage, giv mig en chance, jeg vil befri verden for mode og 

sprede sunnah over alt. Oh Allah  ��0�&�� ��1�,, giv mig bare en chance, 

jeg vil udfører en masse gode gerninger. Skrigene fra døende 

personer der tilbragte deres dage og nætter hengivet sig til 

synd vil intet betyde. Den Hellige Quran har allerede advaret 

os i Sura al-Munafiqoon 63, Ayah 10 og 11 siges det således: 
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OVERSÆTTELSE: 

Og giv bort af det, som Vi har forsørget jer med, førend 
døden henter en af jer og han så må sige, O Herre, kunne Du 

ikke give mig noget mere tid, så ville jeg give almisse og 

være blandt de der handler ret. Men Allah  ��0�&�� ��1�, giver ikke 

nogen henstand når ens tid er udløbet. Og Allah  ��0�&�� ��1�, er 

fuldt vidende om, hvad I gør. 

USÆDVANLIG SKAM 

Hujjat-ul-islam Muhammad Ghazali f���  ع�� �
	  �g� �/ �� (rehmatullah 

alaihi) nævner i Mukashifat-ul-quloob at Sayyiduna Sheikh 

Abu Ali Daqqaq f���  ع�� �
	  �g� �/��,”En stor helgen var en gang meget 

syg, så jeg aflagde ham et besøg. Da jeg ankom, så jeg en skare 

af tilhængere omkring ham og helgenen græd, jeg spurgte ham, 

“O Sheikh! Græder du fordi du forlader jorden?” Han svarede: 

“nej” og sagde at det var fordi, at han havde forsømt sin bøn. 

Jeg spurgte: “Men hvordan kan du have forsømt din bøn”. Han 

svarede: “hver gang jeg var i knæfald, var jeg negligerende, 

hver gang jeg løftede mit hoved var jeg forsømmende og nu er 

jeg ved at gå bort i tilstand af negligering.” Han sukkede 

derefter dybt og reciterede disse fire poesi vers (oversat): 
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1. Jeg tænkte på genopstandelsen, regnskabet og at ligge i 

min grav. 

2. Efter sådan et værdigt liv vil jeg være alene og skal finde en 

der kan gøre mig tjeneste på grund af mine synder og 

jorden vil være min hovedpude. 

3. Jeg har tænkt på det langtrukne regnskab og skammen ved 

udlevering af listen over mine gerninger. 

4. Men Oh Skaber og Plejer  ��0�&�� ��1�,! Jeg er håbefuld, jeg ved, 

Du  ��0�&�� ��1�, kan tilgive mine synder. (Mukashafat-ul-quloob, s. 22, 

Dar-ul-Kutub ul Ilmiyyay Beirut) 

GRÅD VED INDTRÆDEN I HELVEDE 

Mine kære Islami brødre! Der er stor advarsel for os i denne 

historie. Se på disse helgener, hvert sekund af deres liv er 

tilbragt i ihukommelse af Allah  ��0�&�� ��1�, (azza wajjal), på trods af 

dette er de så beskedne, at de ikke praler af deres overflod af 

tilbedelse, tvært imod græder de af frygt for Allah  ��0�&�� ��1�,. Skam 

over folk der er druknet i negligering, har ikke en dråbe af 

fromhed, ingen tegn på oprigtighed, men se dem, de taler 

konstant om deres tilbedelse. De fromme, som er beskyttet fra 

synder, skælver pga. frygt for Allah  ��0�&�� ��1�, og græder, men folk 

som lever livet i forsømmelighed fortsætter deres syndefulde 

praksis, reklamere deres synder og griner over dem. Hør 

opmærksomt! Hujjat-ul-islam Imam Muhammad Ghazali    

f���  ع�� �
	 �g� �/ �� sagde, at Sayyiduna AbdAllah Ibn Abbas f�<�, �
	  � �h�� sagde: 

“Hvis en person griner mens han synder, vil han træde ind i 

helvede grædende.” (Mukashifatul-quloob, s. 375, Beirut) 
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HVAD HVIS ENS IMAAN (TRO) ER MISTET 

De der frydes, når de lyver, ikke holder hvad de lover, sælger 

defekte varer, ser film og serier, hører musik, skader eller sårer 

andre muslimer, har noget at tænke over! Hvad vil der ske 

med os, hvis Allah  ��0�&�� ��1�, mishages og Profeten %��� ���� f�� 	 �� f� ��  ع�� �6����7  �
	  �� �2 
bliver utilfreds og vi mister troen grundet fornøjelse ved synd 

og ender i helvede? Hør denne advarsel, Allah  ��0�&�� ��1�, siger i 

Sura Taubah 9, delvers 82: 

 ۡ+ �= �]iۡ� �ۡ��-	  �P ۡ��� j� ��� ۡ+ �=ۡT�kۡ�	  jdۡ�l�V	   
OVERSÆTTELSE: 

Så lad dem grine lidt; og græde meget 

TRE BUDBRINGERE AF DØD 

Hujjat-ul-islam Sayyiduna Imam Muhammad Ghazali f���  ع�� �
	  �g� �/ �� 
beretter i Mukashifatu-ul-quloob, at Sayyiduna Ya’qoob         

�	  �f� �� ���ع�� ���  (alaihis salaam) og Dødsenglen Izraeel ��� ����	  �f� ��  var ع��

venner; Engang da Dødsenglen kom, spurgte Sayyiduna 

Ya’qoob ��� ����	  �f� ��  m”Er dette et simpelt besøg eller kommer du forع��

at tage min sjæl?”  

Han ��� ����	  �f� ��  svarede: “Jeg kom for at møde dig”. Sayyiduna ع��

Ya’qoob ��� ����	  �f� ��  sagde: “Før du tager min sjæl, send mig da ع��

nogle budbringere (for at lade mig vide)”. Dødsenglen ��� ����	  �f� ��  ع��
sagde hertil, at han ��� ����	  �f� ��  ville sende en eller to. Da ع��

Dødsenglen  � �� ���ع�� ����	  �f  (alaihis salaam) kom for at tage Sayyiduna 

Ya’qoobs ��� ����	  �f� �� ��� sjæl, sagde Han ع�� ����	  �f� ��  Du sagde, at du ville“ :ع��
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sende nogle budbringere, før du kom for at tage min sjæl, hvor 

er de?” Sayyiduna Izraeel ��� ����	  �f���  svarede: “Gråt (alaihis salaam) ع��

hår efter sort, svaghed efter styrke og en bøjet ryg efter en ret, 

Oh Ya’qoob ��� ����	  �f� ��  Disse er budbringerne, jeg sender til folk ع��

før døden” (Mukashifat-ul-quloob s. 21, Dar-ul-kutubul Ilmiyya Beirut) 

Der er stor advarsel for os i de næste to digt vers (oversat fra 

arabisk): 

1. Dagene er borte, men syndende forbliver; Dødsenglen er 

ankommet, men hjerterne er negligerende 

2. Din verdslige luksus er bedrag, som du vil fortryde; 

Din længsel til evig liv på jorden er nytteløs  

SYGDOM ER TEGN PÅ DØD 

Mine kære Islami brødre! Vi har indset at Dødsenglen ��� ����	  �f� ��  ع��
sender budbringere før døden, der er flere tegn udover de 

allerede nævnte; sygdom, svækket syn og svækket hørelse er 

også tegn på dødens kommen. Sayyiduna Izraeel’s ��� ����	  �f� ��  ع��
budbringere er allerede nået mange af os, men hvad kan vi sige 

om vores forsømmelighed! 

Hvis en person hår bliver gråt, vil han ikke indse, at det er tegn 

på dødens kommen, men sige, at det er pga. sydom el andet, at 

håret er blevet gråt. Hvis en bliver syg, som tegn på dødens 

kommen, forbliver han negligerende, selvom en harmløs 

sygdom hurtigt kan blive fatal og mange mennesker dør hver 

dag pga. af forholdsvis harmløse sygdomme. Når han er død, 
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vil hans kære græde, fjender frydes, og han selv vil ligge i sin 

mørke grav under tons vis af jord og kun have sig selv og sine 

gerninger gode såvel som dårlige. 

NAVN PÅ PORTEN TIL HELVEDE 

Husk! Den som lever livet i negligence og fortsætter sine 

syndefulde handlinger har mistet den rette vej og er vandret 

over til det mørke og det onde og hvis han har gjort sig fortjent 

til Allah  ��0�&�� ��1�, og profeten Muhammads %��� ����  f�� 	 ��  f� ��  ع�� �6����7  �
	  �� �2 
(sallallahu alaihi wasallam) vrede, vil han helt sikkert få straf i 

livet i det hensides, hvor fortrydelse og skam ikke vil rede ham.  

Du har stadig chancen, angre hurtigt og beslut dig for at leve 

dit liv i henhold til Sunnah. Vores Hellige Profet %�� � ���� f�� 	 �� f� ��  ع�� �6����7  �
	  �� �2 

har advaret: “Enhver, som bevidst, forsømmer bare en bøn, vil 

have sit navn skrevet på porten, hvor igennem han vil 

indtræde Ilden.” (Hilyat-ul-Awliya, V 7, s. 299, Hadith 10.590, Dar-ul-

kutubul Ilmiyyah Beirut) 

Det berettes i en anden Hadith: “Hvis en person bevidst misser 

en dags faste i Ramadan uden gyldig grund, vil han umuligt 

kunne kompensere for denne enkelte dags faste.” (Jami’ Tirmidhi, 

V 2, s. 175, Hadith 723, Dar-ul-fikr Beirut) 

ILD I ØJNENE 

Enhver, der betragter en kvinde, ser film, hører musik og 

bagtaler bør straks angre, da Hujjat-ul-islam Imam Muhammad 

Ghazali f���  ع�� �
	  �g� �/�� (rehmatullah alaihi) har udtalt: “Enhver som 

fylder sine øjne med haram, vil få dem fyldt med ild på 
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dommedagen.” (Mukashifat-ul-quloob, s. 10, Dar-ul-Kutubul Ilmiyyah 

Beirut) 

	+�� � �2  �3���4� ��	   	     $  ع� � �� �2 �
����� �5   ع� � �6����7 

NEGLE I ØJNE OG ØRER 

Den berømte Hadith-beretter og Store shafi’i lærd Allama 

Jalaluddin suyuti Ashafi’I f���  ع�� �
	 �g� �/ �� (rehmatullah alaihi) beretter: 

“Den Hellige profet (sallallahu alaihi wasallam) så på miraaj 

natten folk med negle hamret ind i deres øjne og ører. Han    

 � ��  ع�� �6����7  �
	  �� �2%��� ����  f�� 	 ��  f  fik fortalt, at det er folk, som så, hvad Du       

%��� ����  f�� 	 ��  f� ��  ع�� �6����7  �
	  �� �2 ikke ser (dvs. det der er forbudt) og hørte, 

hvad Du %��� ����  f�� 	��  f� ��  ع�� �6����7  �
	  �� �2 ikke høre (det forbudte).” (Sharhus-

sudoor, s. 171, Dar-uk-Kutubul Ilmiyya Beirut) 

Så folk som ser og lytter Haram (det forbudte) vil få negle 

hamret i deres øjne og ører. Pas på, selv nyheder på TV kan 

indeholde Haram. Husk! For både mænd og kvinder er det 

forbudt (haram) at se på hinanden med begær, og alt det 

forbudte fører til Helvede. 

ANSIGT SOM EN ILD TILBEDERS 

Mine kære Islami brødre! At barber sit skæg og at holde det 

kortere end en næves længde er haraam. Sayyiduna Imam 

Muslim f�<�,  �
	  � �h�� (radiAllahu anhu) beretter, at vores elskede 

Profet %��� ����  f�� 	 ��  f� ��  ع�� �6����7  �
	  �� �2 udtalte: “Trim jeres overskæg og lad 

skægget vokse og efterlign ikke dem der tilbeder ilden” (Sahih 

Muslim, V. 1 s. 129) 
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Denne Hadith bør ryste en muslims stolthed, hvor underligt at 

påstå at elske Profeten %��� ����  f�� 	 ��  f� ��  ع�� �6����7  �
	  �� �2 og alligevel efterligne 

Hans %��� ���� f�� 	 �� f� ��  ع�� �6����7 �
	  �� �2 fjender. 

HVEM MAN SKAL SKJULE SIG FRA 

Mine Islami søstre som lytter bag sløret! Hør! Ikke at tildække 

sig er haraam, at kaste lystige blikke på mænd, er haraam og vil 

lede til helvede. En mand skal undgå at se, tale og at være alene 

med sine kusiner og svigerinder. 

Det samme gælder for en kvinde, også i forhold til hendes 

Sheikh (åndelig leder). Det er ikke tilladt for hende at kysse sin 

åndelig leders hænder eller at få et klap på hovedet af ham. 

Piger bør opfordres til at tildække sig fra de er 9 år og drenge 

bør være adskilt fra kusiner, ghair mahram (dem som man kan 

gifte sig med) kvinder fra 12 års alderen. 

FORBUDT MODE 

Den hellige profet %��� ���� f�� 	 �� f� ��  ع�� �6����7  �
	  �� �2 nsallallahu alaihi wasallam) 

udtalte: “Under miraaj natten så Jeg %��� ����  f�� 	 ��  f� ��  ع�� �6����7  �
	  �� �2 mænd, 

hvis tunger blev klippet med sakse af ild, da Jeg  �� f���  ع�� �6����7 �
	  �� �2%�� � ���� f�� 	  
spurgte om grunden hertil, svarede Jibreel ��� ����	  �f� ��  alaihis) ع��

salaam), de prydede sig med forbudte midler på jorden. Jeg 

hørte også skrig fra en grøft med en ubehagelig lugt, Jibreel 

(alaihis salaam) sagde, dette er kvinder der prydede sig med 

forbudte midler.” (Tarikh Baghdad, V. 1, s. 415 Dar-ul-kutubul Ilmiyya 

Beirut) 
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Husk! Neglelak danner et lag på neglen, hvilket betyder at 

hverken Wudu (den rituelle afvaskning) eller Ghusl (det 

rituelle bad) er gyldigt med neglelak på, uden gyldig Wudu er 

bønnen ikke gyldig. Jeg vil bede Islami søstre om at bære 

Madani hijab og skjule sine hænder og fødder fra ghair 

mahram mænd. 

	+�� � �2  �3���4� ��	   	     $  ع� � �� �2 �
����� �5   ع� � �6����7 

KOMPENSER FORSØMT BØN 

Hvis du har forsømt bøn eller faste, skal du beregne antal 

forsømte dage og kompensere, dette er nødvendigt. For mere 

information kan du læse brochuren ’The method of Qadha 

salaah’ (ikke til rådighed på dansk endnu), som kan købes hos 

Maktaba-tul-Madina. Nærmere forklaring findes deri. 

INSHAALLAH  ��0�&�� ��1�, 

Alle Islami brødre bedes rejse deres hånd og sige inshaAllah 

 ��0�&�� ��1�, højt og gøre intention om efter denne dag ikke at 

forsømme en eneste bøn! 

”Vi vil ikke forsømme en eneste bøn inshaAllah  ��0�&�� ��1�, azza 

wajjal”, “Vi vil ikke forsømme fasten i Ramadan inshaAllah 

 ��0�&�� ��1�,”, “Vi vil ikke se film inshaAllah  ��0�&�� ��1�,”, “Vi vil ikke høre 

musik inshaAllah  ��0�&�� ��1�,”, “Vi vil ikke barbere vores skæg 

inshaAllah  ��0�&�� ��1�,” og “Vi vil ikke gøre den kortere end en 

næves længde inshaAllah  ��0�&�� ��1�,”. 
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VELSIGNELSER AF DAWAT-E-ISLAMI 

Hver og en af jer bør slutte sig til Dawat-e-islami, fordi I vil få 

succes i denne verden og i det hinsides inshaAllah  ��0�&�� ��1�, (azza 

wajjal). Lad mig fortælle jer om en nylig begivenhed som er en 

succes for Dawat-e-islami. Det vil inshaAllah  ��0�&�� ��1�, (azza wajjal) 

fylde jeres hjerter med entusiasme og glæde. 

LIGET AF MUHAMMAD IHSAN ATTARI 

En ung mand ved navnet Muhammad Ihsan fra Gulbahar i 

Karachi sluttede sig til Dawat-e.islami og blev efterfølger af 

Sayyiduna Al-Ghawth Al-A’dham  �f�<�,  �
	  � �h�� (radiAllahu anhu) 

hos mig. Dette førte til en Madani forvandling i hans liv, han 

groede skæg, begyndte at bære grøn ’imama’. Han lærte at 

recitere Quran korrekt hos Madrassa-tul-Madina og begyndte 

at henvende sig til folk for at invitere dem til det rette. Han 

følte en dag pludselig smerte i sin nakke trods behandling blev 

det værre og han stod i en liv/død situation. 

Han fik skrevet testamente (kan købes hos Maktabatul Madina) 

og gav den til sin område-ansvarlig (nigran) kort før sin død. 

Han var omkring 35 år gammel ved døds tidspunktet, han blev 

begravet på den nærliggende begravelsesplads. Han havde bedt 

sine Islami brødre om, at recitere Naats (religiøse sange) om 

profeten  �
	  �� �2 %��� ����  f�� 	 ��  f� ��  ع�� �6����7  ved sin grav i 12 timer og dette 

gjorde de.   

Tirsdag den 6. Jamad-ul-aakhir 1418 (7. oktober 1997) ca. 3 ½ 

år efter hans død, blev en anden Islami brors (Usman Attari) 



FORSØMMELIGHED (NEGLIGENCE) 

13 

lig bragt til samme begravelses plads. Nogle af følgerne gik til 

Muhammad Ihsan Attaris f���  ع�� �
	  �g� �/ �� (rehmatullah alaihi) grav, 

for at bede en bøn for ham. De blev overrasket over, at se et 

stort hul i graven, hullet gjorde at hans krop var synlig, 3 ½ år 

efter begravelsen var kroppen stadig intakt og på hovedet 

kunne man se den grønne ’Imama’, svøbet (kafan) duftede 

stadig af parfume. Nyheden spredte sig som ild i skoven og 

hele natten stod folk og betragtede graven. Iblandt var der folk 

der havde misforstået Dawat-e-islamis budskab, efter de havde 

set Allah  ��0�&�� ��1�, velsignelse på denne bror, besluttede de for at 

ændre deres syn og sluttede sig til Dawat-e-islami. 

	+�� � �2  �3���4� ��	   	     $  ع� � �� �2 �
����� �5   ع� � �6����7 

MARTYRER AF DAWAT-E-ISLAMI 

Mine kære Islami brødre! I er nok allerede klar over at mord 

forsøget på denne ydmyge tjener af Sunnah den 25. Rajab 1416 

i Lahore resulterede i at to muballigheen (prædikanter), Haji 

Uhud Raza Attari og Muhammad sajjad Attari blev martyrer. 

Ca. 8 måneder senere regnede det voldsomt i Lahore og Haji 

Uhud Raza ATtaris grav blev beskadiget. Det blev besluttet at 

liget skulle flyttes til en anden grav, så graven blev åbnet og 

folk var overrasket over at se at kroppen var intakt og 

upåvirket. I påsyn af mange blev kroppen flyttet, denne 

hændelse er beskrevet i detaljer i del 2. 

Jeg beder alle Islami brødre og søstre om at knytte sig til 

Madani miljø af Dawat-e-islami. Der er ingen medlemskabs 
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betingelser, man kan deltage i de ugentlige forsamlinger i sit 

område. Man kan deltage i Madani Qafila (religiøse sunnah 

baseret rejse-grupper) for at lærer at følge sunnah handlinger. 

Enhver bør gøre en indsats for at sprede sunnah og invitere 

andre til det rette.  

	+�� � �2  �3���4� ��	   	     $  ع� � �� �2 �
����� �5   ع� � �6����7 


